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Skärtorsdag till
annandag
Sid 7–17, 24

Dag för rösten

Sid 4–5

Kör för jorden
Sid 20

Ledaren

En relevant påsk tillsammans
Modeordet nummer ett just nu, åtminstone i kyrkans värld, är ”relevant”. Allting ska
vara relevant; gudstjänsten, musiken, bibelordet, kyrkohandboken, ja till och med
Gud ska vara relevant.
För vem allt ska vara relevant är oftast
lite oklart. För det mesta ska det vara relevant för någon annan, någon som inte tror
på Gud, inte firar gudstjänst, inte lyssnar på
musik. Kanske är det inte relevant vi menar,
utan istället meningsfullt? Kanske är det
inte för någon annan det ska vara meningsfullt, utan för mig? ”Det som är botten i dig
är botten också i andra”, skriver Gunnar
Ekelöf. För mig är både påsk och kör något
mycket meningsfullt och relevant.
Ibland finns det sinnesintryck som dyker
upp ur minnet bara man hör eller läser ett
visst ord. Så är det med ordet påskdag. Min
omedelbara association till ordet påskdag
har jag fått från barndomen. Jag ser överflödet av påskliljor som pryder altare och
predikstol samtidigt som jag hör församlingens kyrkokör från läktaren. Med oförfärad frimodighet börjar de sjunga:
O påskafröjd, o segerbud!
Nu stige upp till livets Gud
Vår jubelsång, vårt fröjdeljud!
Trots att det bara är ett fåtal sopraner

Min omedelbara association
till ordet påskdag har jag
fått från barndomen.
som i det närmaste lyckas komma upp till
tvåstrukna f på ordet ”nu” och att dessa är
ännu färre när samma tonhöjd förargligt
nog återkommer i nästkommande takt,
är ändå det här minnet så vackert, så fullt
av glädje och hopp. Det är påsk på riktigt,
för vi gör påsk tillsammans, i kören, i kyrkorummet, i gudstjänsten. Det är meningsfullt, för mig.
Påsk och kör hör ihop, båda handlar om
det som är gemensamt.
”Kristus är uppstånden”, ”Han är sannerligen uppstånden” – påskens hälsning
som vi sjunger eller ropar i våra påskgudstjänster, är ord som kristna i alla tider har
hälsat varandra med. En hälsning som inte
bara handlar om något som ägt rum för
länge sedan, utan ord som handlar om oss
också – du är uppstånden och jag är uppstånden. Vi är lemmar i Kristi kropp, vi är
i hans kropp och när han besegrar döden
och lever, så lever också vi med honom. Vi
hör ihop med honom, därför får också vi
livet som segrat över döden i påsken. Vi får
det tillsammans, i den gemenskap som är

Kristi kyrka och församling. Uppståndelse
och liv handlar om det vi är tillsammans –
Kristi kropp.
På samma sätt är det med kören. Det
handlar om det vi är tillsammans – en kör.
Solister är sällan bra körsångare. Att vara
en bra körsångare handlar inte bara om att
vara tonsäker och en god notläsare. Det
handlar om så mycket mer – att vilja och
våga vara en del av något större än jag själv
och det som jag kan åstadkomma. Det är
det som gör det så meningsfullt.
Och det som är meningsfullt för mig
har alla förutsättningar att bli meningsfullt
för någon annan. Det är en relevant erfarenhet.
En glad och meningsfull påsk önskar

Peter Lundborg
Styrelseordförande
i Sveriges
Kyrkosångsförbund

Redaktörens rader

Morgonen är rimligen den allra mest naturliga tiden för
påskdagens gudstjänst.

Under arbetet med det här numret av Körjournalen har jag kommit att bli förtjust i
påskottor. Jag har dock aldrig varit på någon. Orkar jag möjligen åka till Sollentuna
till klockan 7? Jag måste ju vara pigg till
körsamlingen inför min egen påskdagsmässa i Husby-Långhundra kyrka.
Det verkar som att påskottorna har
blivit färre, flera kyrkor som tidigare haft
har det inte längre. Det tycker jag är tråkigt. Som Kjell Dellert i Edsbergskyrkan i
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Sollentuna säger så var det ju på morgonen
som kvinnorna upptäckte att graven var
tom. Morgonen är rimligen den allra mest
naturliga tiden för påskdagens gudstjänst.
Så jag kunde inte låta bli att göra en lista
över påskottor runt om i landet.
Den som har följt Körjournalen de
senaste åren har kanske lagt märke till
listorna. Jag tycks med åren ha utvecklat
en viss förkärlek för sådana. Till exempel
listade jag i senaste julnumret framföranden av Bachs Juloratorium och i numret
dessförinnan Rutters Requiem.
Utöver påskottorna har jag i denna
tidning valt att för långfredagen notera
ett antal framföranden av Jesu sju ord på
korset.
En lättköpt tidningsutfyllnad har jag
ibland tänkt när jag påbörjat mina listor.

Erfarenheten visar dock att det är precis
tvärtom. För jag kan inte sluta leta! Har jag
bestämt mig för att jag vill hitta en påskotta
i varje stift så måste jag leta igenom vartenda kalendarium jag hittar tills jag finner
en påskotta. Jag gick bet på Karlstad stift
(där hittade jag tack och lov ett Jesu sju
ord-framförande). Men jag var nöjd när
Uppsala och Visby till slut föll på plats,
efter många timmars sökande.
Huruvida någon enda av er läsare går på
en påskotta för att jag har ägnat alla dessa
timmar åt att leta upp dem åt er, det är väl
högst tveksamt. Men en sak är i alla fall
säker: Körjournalen har härmed bevisat att
den är en rikstäckande tidning.
Marita Sköldberg
Redaktör
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Körsångaren

Elliot Schön, Karlskrona

”Det finns inte bättre
och sämre bland oss”
Elliot Schön sjöng högt och ljudligt
i duschen för att störa familjen. Det
ledde till en plats i Fredrikskyrkans
Herrkör.
En dag gick Elliot Schön och köpte sig en
ukulele. Han spelade mycket under några veckor, det gick bra, och han övergick
till gitarr. I samma veva bestämde han sig
för att gå estet-musikprogrammet på gymnasiet. Och styvbroderns förslag att Elliot
skulle söka in till Herrkören – efter att han,
som själv sjöng i kören, hört duschsången
ett antal gånger – fick resultat. Elliot provsjöng och kom in. Han hade inte sjungit i
kör tidigare och var nervös inför starten.
– Först tänkte jag ”tänk om jag sjunger
fel”. Men alla sjunger fel någon gång och
Joakim pekar aldrig ut vem det är.

Som en andra familj
Joakim, det är körledaren, med efternamnet Olsson Kruse. Han har kommit att betyda mycket för Elliot, liksom hela kören. I
perioder har Elliot haft svårt att ta sig dit.
Det har hänt att hans mamma har tvingat
iväg honom.
– Det var bra. Jag är en känslomänniska
och ibland mår jag skit. Men många gånger
har jag kunnat prata med Joakim om det
och det har hjälpt.
Kören är som en andra familj, säger
Elliot, som är inne på sin sjunde skola och
därmed har många jämnåriga att jämföra
med.
– Det är ett speciellt umgänge i kören.
De är så snälla och det är inget grupptryck.
Överallt annars är det bråk mellan olika
grupper, men inte här. Det finns inte sämre
och bättre bland oss.
Elliot pratar lätt och personligt och
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skämtar mycket. Ibland är han supersocial,
säger han, ibland precis tvärtom.
– I går testade jag att inte prata alls på
hela dagen. Det gick, men jag kommer nog
inte att göra det igen. Men det är så mycket
roligare att prata dagen efter.

Lyssnar på punk
I skolan sjunger Elliot också i kör, och får
spela olika instrument. Han vill gärna fortsätta ägna sig åt musik, men det är lite besvärligt med genrerna.
– Jag umgås mest med punkare. Nästan
alla i min klass håller antingen på med rock
eller punk. Men det är inte det jag vill göra.
Jag är mer singer-songwriter. Skrikmusik är
kul att lyssna på, men… det är inte riktigt
musik…
I Herrkören är det klassisk musik som
gäller. Elliot tycker särskilt mycket om att
sjunga på midnattsmässorna vid påsk och
jul. Då är det frivilligt att vara med och de
är färre i kören. Elliot gillar att det blir mer
soloaktigt.
En annan höjdpunkt var Londonresan
i höstas. Kören besökte en mängd kyrkor
och lyssnade på gosskörsång.
– Vi hörde kanske åtta gosskörer. Jag
tyckte att alla var riktigt bra. Men jag fick
en favoritkyrka: King’s College.

Gud finns, tror Elliot. Och lägger till att
nu blir det kanske lite buddistiskt.
– Så som jag tänker Gud är han en schizofren sida av varje människa. Han finns
inte just här eller där utan överallt. Men det
är ändå någon som man kan snacka med.
Elliot är inte mycket för dogmer, och
betonar att han inte tror på något helvete.
– Du ska göra det du mår bra av och
leva ditt liv så gott du kan. För mig finns
bara, säger han och pekar uppåt.
Text och foto: Marita Sköldberg

Sjunger i: Fredrikskyrkans Herrkör i
Karlskrona
Körsångare sedan: 2013
Stämma: Tenor, har nyss bytt från bas
Bor: Karlskrona
Familj: Två systrar, mor och far
Sysselsättning: Går första året på
estetprogrammet inriktning musik på
Törnströmska gymnasiet
Intressen: Träna på gym, musik,
teknik, spel, tv-serier
Favoritkörsång: If ye love me av
Thomas Tallis

Körkonfirmation
Under förra läsåret gick Elliot och konfirmerade sig. I anslutning till kören finns
nämligen en särskild körkonfirmation –
alla konfirmanderna är med i Herrkören.
De flesta träffarna skedde i samband med
körövningar, men några tillkom.
– Vi åkte till en begravningsbyrå, minns
Elliot. Och så hade vi en övernattning. Vi
pratade mycket om Gud.
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Nyheter

Härnösandsförbund
föreslås delas

Styrelsen för Kyrkosångsförbundet i Härnösand stift föreslår inför årsmötet i vår att
förbundet ska delas i två. Förbundet, som
är det till ytan näst största av kyrkosångsförbunden i Sverige, har länge brottats med
de långa avstånden som gör det svårt att få
till en sammanhållning.
Om förslaget går igenom skulle den
del av stiftet som ingår i Västernorrlands
län bli ett förbund och den del som ligger
i Jämtlands län bli ett. Beslut om en uppdelning kan tidigast fattas vid det därpå
följande årsmötet.

Minskat stöd från
Kulturrådet

Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf) har för
andra året i rad fått sänkt bidrag från Statens kulturråd. För 2016 får Kyrkosångsförbundet 330 000, en minskning med
20 000 från i fjol och 70 000 jämfört med
2014.
Sammanlagt får 20 centrala amatörkulturorganisationer dela på knappt 10,9 miljoner kronor från Kulturrådet. Samtliga
organisationer fick bidrag också förra året,
de flesta samma summa.
Mest bidrag får Amatörteaterns Riksförbund, drygt 2,5 miljoner kronor, och
Sveriges Körförbund, 2 miljoner.
Utöver de 20 organisationerna har Ax
– Amatörkulturens samrådsgrupp beviljats 330 000 kronor i verksamhetsbidrag
och 325 000 kronor för projektet En stark
regional närvaro, med syftet att Ax medlemsförbund ska bli mer delaktiga i kultursamarbete på regional nivå.

Ny sångsamling på
finska

Den 21 februari togs en ny finsk sångsamling i bruk inom Svenska kyrkan: Helmiä
– psalmer och sånger på finska. Samlingen
innehåller 117 psalmer och sånger. De flesta
är psalmer översatta från svenska, hämtade
ur Den svenska psalmboken med tillägg,
Psalmer i 90-talet och Psalmer i 2000-talet.
Dessutom innehåller den ett antal psalmer
från Finlands evangelisk-lutherska kyrkas
sångtradition.
Helmiä, som betyder pärlor, är inte en
officiell psalmbok från Svenska kyrkan
utan har skapats i samarbete med Verbum
förlag som ett komplement till Svenska
kyrkans psalmbok på finska.
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Röstens stora dag
är 16 april
Den 16 april uppmärksammas den
mänskliga rösten på ett särskilt sätt.
Drivande bakom Världsröstdagen
är röstforskare runt om i världen.
Nu har Sveriges Kyrkosångsförbund
blivit medlem i den svenska ideella
föreningen World Voice.
Diskussion om operan Medea, teaterröstestetikens historia och näsans betydelse för
rösten. Och så en stor konsert med bland
andra S:t Johannes Kammarkör och Sven
Wollter på det. Det är några av ingredienserna i Sveriges officiella firande av Världsröstdagen, eller World Voice Day som den
heter internationellt, på Operahögskolan i
Stockholm.
Men alla kan delta med egna röstbegivenheter som hålls i faggorna kring 16
april. Det är bara att anmäla sitt evenemang
till World Voice Days hemsida, så räknas
det in och hamnar i listan, klickbar från en
världskarta.
Runt om i världen ordnas konserter och
föreläsningar, folk brister ut i sång på torg
och i sjukhusvänthallar och körrepetitioner
öppnas för allmänheten.
Offentliga repetitioner är mycket lämpliga. Många av körsångarnas familjer undrar vad i Hälsingland de gör i kören, menar
Johan Sundberg, röstforskare och nationell
koordinator för World Voice Day i Sverige.
Röstevenemanget kan också streamas
via hemsidan, och därmed blir det möjligt
att se olika konserter och föreläsningar
både i realtid och i efterhand.

Kl 19.30 runt om i världen
En alldeles särskild global manifestation
under röstdagen är Global Vocal Concert.
Den börjar klockan 19.30 i Nya Zeeland
som är först på tidszonskartan, sedan kan
alla i hela världen ha egna konserter lokal
tid kl 19.30.
– Det var 60 stycken anmälda förra året
och många tusen människor som sjöng,
berättar Johan Sundberg.
Totalt anmäldes under fjolåret 620
röstevenemang i 56 länder till World Voice
Day. 52 av dem var i Sverige, som därmed
intog plats tre av alla länder.
Det var röstforskare i Brasilien och Portugal som, oberoende av varandra, drog i
gång World Voice Day år 1999. Dagen fick

genomslag i ett fåtal länder. Men det var
först 2012 som det hela tog fart ordentligt.
Johan Sundberg och två kolleger lyfte fram
dagen under en konferens om röstforskning, de såg den som ett sätt att ge förutsättningar för att sprida kunskap om rösten
– för mycket kunskap finns.
– Vi hittade namn på röstexperter i 40
länder. De kunde bli nationella koordinatorer. Nu har vi kontakt med ungefär 65
länder.

Halvt sekels forskning
Syftet med dagen är att fästa allmänhetens
och inte minst beslutsfattares ögon på att
rösten är ett viktigt inslag i våra liv, förklarar Johan Sundberg. Det är svårt att få
pengar till körsång – de har ju så roligt, tar
han som exempel på varför det är viktigt
att få beslutsfattare att förstå vikten av rösten. Att få pengar till röstforskning är också
svårt, säger han. I snart 15 år efter pensioneringen från Kungliga Tekniska Högskolan har han fortsatt att forska gratis.
I närmare ett halvt sekel har Johan
Sundberg ägnat sig åt forskning om den
mänskliga rösten.
– Forskare är ett öde som drabbar en,
säger han om att han inte kan sluta. Det
finns hela tiden nya frågor.
Hans forskning har till stor del handlat
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Via en världskarta på World Voice Days hemsida syns alla evenemang som anmälts. I de färgade länderna har minst ett anmälts.

om tre ämnen: den manliga sångformanten (förmågan att ta
sig igenom en stark orkester), kvinnors behov av att öppna
munnen stort för att nå höga tonhöjder och så näsans betydelse för rösten.
Det senare kommer alltså att finnas med i det stora firandet i Stockholm den 16 april. Operahögskolan är platsen och
arrangör är den ideella föreningen World Voice. Föreningen
bildades för att hålla rätt på ekonomi och administration
kring dagen och för att kunna söka bidrag. Ett 30-tal föreningar är medlemmar, nu även Sveriges Kyrkosångsförbund.
– Medlemmar blir kallade till årsmötet, hålls underrättade
om vad som händer, men mest är det att vara stödjande, säger
Johan Sundberg.
Marita Sköldberg

Bli inspirerad till ett ännu
rikare körliv ...
… ge dig själv en prenumeration på
Kyrkokörjournalen, eller varför inte
… ge den till någon annan!
E-posta en beställning med dina kontaktuppgifter till
ekonomi@sjungikyrkan.nu • Kyrkokörjournalen är
Sveriges Kyrkosångsförbunds medlemstidning och
kommer ut 6 ggr per år.

www.sjungikyrkan.nu

Johan Sundberg, nationell koordinator för Världskördagen.

Sjung och spela Byrd,
Morley, Dowland m. fl.
i Provence!
Kurs i Bargemon 10–17 juli
englunds@tidigmusik.se
076-29 529 89
www.tidigmusik.se

Stor sortering av körmusik!
Som förmånskund får du rabatt på allt du köper, från
alla förlag. Vi har stor sortering av körmusik. Är du
inte förmånskund? Kontakta oss så berättar vi mer.

NYTT!

Leif Lundberg

NYTT!

Bengt-Göran Sköld
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ENGLUNDS
TIDIG MUSIK

Vårens abonnemang skickar vi ut i april till rabatterade priser. Abonnera för att inte missa några nyheter!

SS!
O
ÖK
S
E
B
Noteria
Musikhandel
590 32 Klockrike • 013-39 13 56 • info@noteria.se

Vi har både orgel- och körnoter från olika förlag.
Vi har webbutik och en riktig, mysig butik
med piano i. Boka in en dag hos oss.
Varmt välkommen!

w w w. n o t e r i a . s e
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Kyrkokörjournalens utgivningsplan 2016
Nr

Materialdag

Ugivning

1
2
3
4
5
6

14 januari
3 mars
15 april
8 augusti
16 september
11 november

3 februari
23 mars
11 maj
31 augusti
12 oktober
7 december

Ekerö Körvecka
8-13 augusti 2016

Ekerö körvecka är en
hel sommarvecka full
med det bästa du vet:
sång och musik. Årets
artist och kompositör
är Piret Rips-Laul från
Estland! Ekerö Körvecka får därmed en
Estnisk profil. Hon skriPiret Rips-Laul
ver just nu på ett verk
som kommer att uruppföras av oss på konserterna. Piret kommer själv att närvara under
slutet av körveckan. Första konserten gör vi i
Storkyrkan i Gamla stan! Läs mer och anmäl
dig på www.ekerokorvecka.se senast 15 maj.

Annonsera i Körjournalen!
Kontakta ola.tallbom@display-umea.se

Arr: Färingsö Församling och Ekerö pastorat med stöd av
Ekerö Kultur- och Fritidsnämnd, Sveriges kyrkosångsförbund
och Studieförbundet Sensus.

Kyrkomusiker
Musiken r en viktig del i kyrkans arbete Ð helgdag som vardag. Kantorn ingr
i arbetslaget tillsammans med prst, diakon, frsamlingspedagog med flera.
Att arbeta som kantor innebr att spela, leda krer, undervisa samt
administrera och utveckla frsamlingens musikaliska verksamhet.
Som utbildad kantor fr du ett mycket stimulerande jobb. Kyrkan
behver mnga kyrkomusiker.
Eq`sseadgqhfgdseqj`msnqrsimrshRudmrj`jxqj`madgur9
¥ Tvrig kyrkomusikalisk utbildning p folkhgskola/hgskola.
¥ 20 veckors pastoralteologisk kurs i som lses antingen vid Svenska kyrkans
utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund, eller integreras i fackutbildningen vid
folkhgskola.

Sista ansökningsdag är 15 april 2015

utbildning ges vid följande skolor
ersta sköndal högskola
Institutionen för diakoni, kyrkomusik
och teologi
Tel: 08-555 051 50 Fax: 08-555 051 65
E-post: kyrkomusik@esh.se
www.esh.se
geijerskolan
Tel: 0552-302 50
E-post: info@geijerskolan.se
www.geijerskolan.se
hjo folkhögskola
Tel: 0503-323 00 Fax: 0503-323 10
E-post: info.hjo@folkbildning.net
www.folkhogskolan.com
mellansels folkhögskola
Tel: 0661-654 400 Fax: 0661-409 03
E-post: info@mellansel.fhsk.se
www.mellansel.fhsk.se
oskarshamns folkhögskola
Tel: 0491-768 100 Fax: 0491-768 112
E-post: robert.ohman.osk@folkbildning.net
www.oskarshamnsfolkhogskola.se
rudmrj`jxqj`mrtsahkcmhmfrhmrshsts
Tel: 018 - 16 97 76
E-post:utbildningsinstitutet@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

www.svenskakyrkan.se/yrken

6

Kyrkokörjournalen 2 2016

Påsk – skärtorsdagen

Text för hela temaserien där inte annat
anges Marita Sköldberg

Under tiden Fredrikskyrkan till vänster byggs om får körerna sjunga i Trefaldighetskyrkan,
i folkmun Tyska kyrkan, 100 meter bort vid samma torg.

Klassiskt lockar
killar i Karlskrona

Skärtorsdagen

På skärtorsdagen firar Fredrikskyrkans Herrkör i Karlskrona tre år av
sång. De firar det genom att sjunga
om övergivenhet och smärta i en
kyrka som inte är deras egen.

”Jag går hit direkt efter skolan. Det finns ju folk här att
vara med, så varför inte.”

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” 17 unga mansröster klingar i
den kupolförsedda rymden i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona. Än är det bara repetition, men de klara rösterna ger en gripande
föraning om skärtorsdagens vånda.
Psaltarpsalm 22 är det som sjungs. Första versen, den som Jesus citerade på korset, används som omkväde. En lång rad killar har anmält sig att sjunga solo i verserna,
och det behövs, för det finns 31 stycken.
– Detta var det allra första stycket som
Herrkören sjöng. I den första skärtorsdagsmässan som vi hade 2013. Det är skrivet i
all sin enkelhet för den här kören, berättar
Joakim Olsson Kruse, ledare för Fredrikskyrkans Gosskör & Herrkör, och den som
tonsatte psalmen.
Nu ska den sjungas för fjärde året när
altaret kläs av på skärtorsdagen, som alltså
är något av en födelsedag för Herrkören.
I de flesta fall sjunger kören tillsammans

med gossopranerna i Diskantkören, men
skärtorsdagen är bara herrarnas dag.
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Lukas Blivik

På skärtorsdagskvällen firas skärtorsdagsmässa i de allra flesta kyrkor. Det
var på torsdagen före påskhelgen som
den allra första nattvarden firades, då
Jesus delade bröd och vin med sina
lärjungar för sista gången. Namnet
skärtorsdagen kommer av att Jesus
tvättade lärjungarnas fötter före måltiden. Skär betyder ren.
Senare våndades Jesus i Getsemane
och greps av romerska soldater efter
att ha blivit förråd av sin lärjunge Judas.
Efter att kyrkklockorna ringt in till
skärtorsdagens mässa är de tysta fram
till gudstjänsten under påsknatten/
påskdagen. Som regel kläs altaret av
efter avslutad skärtorsdagsmässa.

Kommer tidigt
Körövningen börjar klockan 17 med fika.
Men killarna börjar släntra in redan från
halv tre. Musikhuset vid församlingsexpeditionen mitt i Karlskrona är öppet.
– Jag går hit direkt efter skolan. Det
finns ju folk här att vara med, så varför inte,
säger Lukas Blivik.
En del lämnar grejer och ger sig iväg på
en träning eller musiklektion. Någon sitter
och spelar gitarr, andra står ute i köket och
pratar och äter smörgås.
– Det skulle inte gå utan fika, de måste
äta, säger Joakim. Men musiken måste vara
huvudgrejen, lägger han till.
Prick klockan 17:20 drar uppsjungningen igång. Den här veckan är det sportlov, trots det är 17 av körens 22 sångare här.
Under övningens gång ilar Joakim som

en vessla mellan pianot och notstället, ger
muntliga instruktioner i snabb takt och
petar in ett och annat skämt i flödet.
Koristerna är fokuserade. Tonerna sitter
som ett smäck. Det är lätt att tro att de här
killarna har sjungit i kör sedan småbarnsben. Men nej, de flesta har börjat först som
tonåringar, i den här kören.
En av bara tre som tidigare sjungit i
Diskantkören är Joel Kallhauge. Skillnaden
mellan körerna är inte så stor, säger han.
– Joakim leder båda och vi sjunger ju
oftast tillsammans. Men det är lite mer
strukturerat här.

Proper klädsel
I dag bär killarna vita skjortor. De ska skärtorsdagsrepa i kyrkan med rätt klädsel. Det
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Det finns gott om plats i repetitionslokalen i Musikhuset. I mitten körledaren Joakim Olsson Kruse.

”Första gången man hör
något är den musiken ny.
Om man är liten sångare är
all musik ny.”

Joakim Olsson Kruse

vill säga vit skjorta och slips under den
röda kåpan. Det är viktigt med detaljer.
– Ställ er mot varandra två och två,
instruerar Joakim när killarna färdigklädda
ställt sig i koret i Trefaldighetskyrkan.
– Titta så att slipsarna sitter rätt.
Sen är det direkt på sången igen.
På skärtorsdagen blir det två psaltarpsalmer på svenska, två 1500-1600-talsstycken på engelska och två på latin av
nederländska kompositörer.
– Det är inga problem att få pojkar att
sjunga, men man måste ha nycklar, menar
Joakim.
En nyckel är att den musikaliska nivån
måste vara hög. En annan att killarna måste
veta att det finns en fortsättning. De yngre
ser upp till de äldre och vill dit.
Joakim ser hela tiden ett par år framåt
för att det inte ska bli vare sig toppar eller
dalar. I starten skrev han brev till 7-, 9- och
15-åringar i Karlskrona.
– Jag har alltid varit intresserad av att
sjunga, säger Viktor Heidermar, en av de
två då 15-åringar som nappade på brevet.
Det var gratis, så jag provade, och det var
kul.
Lukas Blivik slängde brevet när han fick
det. Han var inte intresserad av sång. Men
sen ändrade han sig.
– Jag tänkte att jag går dit en gång, tar
en gratis sånglektion. Sen dess är jag kvar ...
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Ytterligare en som fick brevet var Max
Månsson, kompis till Viktor och Lukas.
Men han ville inte sjunga i kör då. Först i
höstas var tiden mogen.
– Jag visste att Viktor och Lukas gick.
Det verkade vara ett härligt gäng så jag ville
också vara med.

All musik är ny
Joakim Olsson Kruse kom till Karlskrona
stadsförsamling hösten 2012. Den kör som
fanns då var en traditionell kyrkokör. Församlingen gjorde en stor satsning, anställde två musiker när en gick i pension – den
andre, Staffan Sundås, håller på med vuxenkörer och gospel – och lät den som var
kvar sedan tidigare, Anna Jefta, utveckla en
flickkörsverksamhet.
Joakim ägnar sig enbart åt klassisk
musik. Motivet att barn inte skulle gilla
”gammal” musik ger han inte mycket för.
– Första gången man hör något är den
musiken ny. Om man är liten sångare är all
musik ny.
Joakim är översvallande när han pratar
om sina herrkörsångare. Han är imponerad av deras höga närvaro, ambitioner och
musikaliska förmågor.
Körsångarna har inte lika stor lust att
vara översvallande. Så småningom kommer
de i stället på något att vara kritiska till.
Nämligen ombyggnaden av deras ordinarie
kyrka, Fredrikskyrkan från 1744. I höstas
stängde den för att öppna igen 2018. Allt
inuti ska bort, förutom predikstolen. Flexiblare inredning ska in.
– Och så ska de bygga kontor, i glasbubblor. I en kyrka! utbrister Rasmus
Svensson upprört.
Killarna i kören kommer från flera

Fredrikskyrkans
Gosskör
& Herrkör
I Svenska kyrkan i Karlskrona finns
en av Sveriges få gosskörer. Verksamheten startade 2013. Körledare är
Joakim Olsson Kruse.
Repertoaren är klassisk, från gregorianskt till helt nyskrivet. Körerna
sjunger nästan enbart i gudstjänster,
i vanliga fall i Fredrikskyrkan, men
under kyrkans renovering i Trefaldighetskyrkan, även kallad Tyska kyrkan.
I körtrappan finns fyra grupper med
totalt cirka 55 sångare.
Miniorkören för de minsta (6-7-årsåldern) och Juniorkören (från cirka 7
år) är självständiga, men Juniorkören
är även en förberedelse för vidare
sjungande. Dessa körer övar en gång
i veckan.
Diskantkören är för gossopraner
från cirka 8 år som är mogna att satsa
mer. De övar en gång i veckan själva
och en gång tillsammans med Herrkören. Ofta sjunger dessa två körer
tillsammans i högmässor.
Herrkören är för killar från målbrottstiden. Där finns countertenorer,
tenorer och basar. Herrkören övar
också två gånger i veckan.
Fredrikskyrkans Gosskör & Herrkör
och Lunds Gosskör har ett tvåårigt
samarbetsprojekt. Projektet handlar
till stor del om erfarenhetsutbyte på
körledarnivå. En del i projektet är
också den 25-procentiga tjänsten som
körassistent i Karlskrona. Den innehas
av herrkörskoristen Erik Karlinius.
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Fredrikskyrkans Herrkör sjunger oftast tillsammans med gossopranerna, men på skärtorsdagen är de själva.

”Jag tror inte att det är
många som kör Romans
Jubilate i den här åldern.”

Rasmus Svensson

håll i Blekinge, men Rasmus är den som
åker längst: 70 minuter enkel tågresa från
Sölvesborg. För några år sedan sjöng han
i Joakims kör i Kristianstad. Efter att båda
flyttat hittade Rasmus så småningom till
kören i Karlskrona.
Han har visserligen inte sjungit i någon
annan kör, men är övertygad om att han
inte skulle få sjunga den här musiken
någon annanstans i närheten.
– Jag tror inte att det är många som kör
Romans Jubilate i den här åldern.

Inga bestämda åldersgränser
Åldern i Herrkören är ungefär från målbrottet. De äldsta är i 25-årsåldern. Bestämda åldersgränser finns inte, vare sig
neråt eller uppåt. Alla som vill vara med i
Joakims körer måste provsjunga. De yngre
placerar han in i den kör de passar i utifrån röst- och mental mognad. De äldre
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ger han ibland sånglektioner innan de kan
börja.
En av de äldsta i kören är Mikael Hernvall. Han är samtidigt en av de nyaste och
mest köroerfarna. Han kommer från Kista
norr om Stockholm och flyttade till Karlskrona förra hösten för att läsa på Blekinge
Tekniska Högskola. Det var orgelintresset
som förde honom till kören.
– Jag kontaktade Joakim för att fråga
om jag kunde få spela orgel i kyrkan. Han
började prata om kören och frågade om jag
ville vara med.
En annan av de äldre är Erik Karlinius,
som sjungit i kören sedan starten. Han är
sedan ett år också anställd som körassistent
på 25 procent inom gosskörsverksamheten.
– Jag fixar fika, hjälper till med pärmar
och kåpor, bollar olika saker med Joakim,
ser till att det ser okej ut här, säger han och
gör en svepande rörelse över det stora körrummet.
Till hösten hoppas han komma in på
Musikhögskolan och då får han sluta sin
tjänst. Att hitta en ersättare lär dock inte
vara ett oöverstigligt problem. Det finns
aspiranter i kören.

La Chorale, Arnäs församling

Vi syr och formger
kläder för din kör!
Tel. 031-40 40 30
info@brohallochson.com
www.brohallochson.com

körjournalen_1.indd 1
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Långfredagen
Långfredagen firas till minne av Jesu
korsfästelse och död på Golgata. I
den kristna kyrkan är långfredagen
en sorgedag. I Sverige fanns fram till
1969 ett förbud mot offentliga nöjesetablissemang att hålla öppet på
långfredagen.
I Svenska kyrkan hålls i allmänhet en enkel gudstjänst, ofta kl 15,
den tidpunkt då Jesus dog – den
nionde timmen. Ibland hålls även en
gravläggningsgudstjänst på kvällen.
I många kyrkor används inga instrument eller kyrkklockor, något som
tycks ha blivit vanligare på senare tid*.
* Källa: LUKA 27 om Kyrklig sed 2002,
Göran Gustafsson, Lunds universitets
Kyrkohistoriska Arkiv

The Crucifixion av Léon Bonnat
cirka 1874. Olja på canvas, finns
på Musée du Petit Palais, Paris.

Jesu sju
ord på
korset
Jesu sju ord på korset har tonsatts många gånger, bland annat av Joseph
Haydn, Charles Gounod och César Franck. Rockoperan Jesus Christ Superstar
innehåller fem av de sju fraserna.
Enligt de fyra evangelierna yttrade Jesus sju saker när han hängde på korset. Av tradition
samlas de enligt denna ordning:
1. ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” (Luk. 23:34)
2. ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk. 23:43)
3. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin
mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” (Joh
19:26-27)
4. ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig?). (Mark 15:34 och Matt 27:46)
5. ”Jag är törstig.” (Joh 19:28)
6. ”Det är fullbordat.” (Joh. 19:30)
7. ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” (Luk 23:46)
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I Schütz tappning
Den i Sverige mest kända och sjungna tonsättningen är sannolikt den av Heinrich
Schütz (1585-1672), skriven för kör, orgel
och stråkar. Schütz tonsättning, ibland med
det längre namnet Vår Frälsare Jesu Kristi
sju ord på korset, tar ungefär 20 minuter. I
de flesta fall framförs verket på svenska.
Jesu sju ord på korset av Heinrich Schütz
framförs på långfredagen i:
Djurgårdskyrkan, Oscars församling i
Stockholm, kl 11. Djurgårdsoktetten och
Marie Olhans, dirigent och orgel.
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Ny påskopera skildrar möte
i dödsriket

Påskafton

Judas står i centrum i det tredje verket i Pär Olofssons påskmusikserie.
På påskafton uruppförs kammarmusikoperan Judassånger i Oscarskyrkan i Stockholm.
Redan 2003 när Pär Olofsson, musiker i
Oscars församling, skrev några sånger till
en gravläggningsgudstjänst, hade han en
plan att skriva en hel svit för påsken. Också påskafton skulle få sin del. Tidigt var Pär
på det klara med att den skulle handla om
Judas.
– Det händer inget i Bibeln på påskafton. Jag tänkte att de är väl där då, Judas
och Jesus, i dödsriket, säger han.
Librettot, skrivet av Elisabeth Öberg
Hansén, präst i samma församling, handlar
således om när Judas är i dödsriket och där
möter Jesus. Det är inspirerat av många
olika bibelberättelser som har byggts ihop
till ett slags legend. Elisabeth har under
arbetets gång tydligare insett hur komplex
relationen är mellan Jesus och Judas. Något
som hon vill förmedla genom texten.
– Det är så lätt att endast se ondska i
Judas och inte se den ofrånkomliga roll
Judas har i frälsningshistorien. Jag tänker

Tyska Christinae kyrka, Göteborg kl 11.
Solister och instrumentalister framför Die
sieben Worte Jesu am Kreuz samt improperierna.
Härnösands domkyrka kl 15. Domkyrkokören och solister under ledning av Lars
G Fredriksson.
Mariakyrkan i Sigtuna kl 15. Kör, stråkensemble och orgel, under ledning av Kjell
Johansson.
Stillhetens kapell, Gammelstad Luleå
kl 15. Sångkvartetten Bel Canto, två violinister och orgel, under ledning av Kari
Engesnes. Konserten innehåller även två
kantater ur Dietrich Buxtehudes Membra
Jesu Nostri.
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att Judas inte var predestinerad att förråda
Jesus utan en rad omständigheter. Hans
egna val utifrån hans tro, förväntningar
och hans egen person ledde fram till den
roll han tog och faktiskt också fick av Jesus,
säger hon.

Ungdomar i kören
Judassånger har fått benämningen kammaropera.
– I kyrkan ska det ju egentligen heta
oratorium, säger Pär Olofsson. Men ska
man hårddra det är det här inte sakralt.
Och så tyckte jag att det lät fint med kammaropera …
En ensemble ur Oscars Ungdomskör,
som Pär leder, utgör den tvåstämmiga
kören i uruppförandet av operan. Marie
Olhans och Ulla-Carin Börjesdotter
sjunger rollerna som Judas respektive Jesus.
Instrumenteringen består av blockflöjt,
cello, ärkeluta/barockgitarr, slagverk och
orgel.
Verket som tar ungefär 45 minuter att
framföra inramas av koral 74, Du som gick
före oss. Det börjar med en variation av
koralen, ytterligare tre vävs in – och allt
avslutas med att koralen sjungs.

Värmskogs kyrka kl 15. Värmskogskören
med solister och instrument under ledning
av Mats Kästel.
Västra Vrams kyrka, Tollarp, kl 18.
Kyrkokören och stråkensemblen Minervakvartetten under ledning av Cecilia Landgren. Betraktelser av diakon Åsa Gustavsson. Under konserten framförs också Alice
Tegnérs Långfredagsmotett.

I Leijons tappning
En nutida svensk tonsättning av Jesu sju
ord gjordes 1988 av Jerker Leijon (1956–
2009). Den är skriven för kör, solist och
orgel (finns utgiven på Wessmans både för
diskant och SATB).
Jesu sju ord på korset av Jerker Leijon

På påskafton väntar vi på Jesus uppståndelse. Jesus ligger i graven och
lärjungarna har låst in sig i rädsla för
dem som låg bakom avrättningen.
Därför är denna dag i princip fri från
gudstjänster i Svenska kyrkan.
Men i Sverige börjar helgen
klockan sex kvällen före helgdagen
enligt gammal tideräkning och redan
sent på påskaftons kväll börjar firandet av uppståndelsen. Klockan 23
eler 23.30 inbjuder många kyrkor till
påsknattsmässa

Samma tonvärld
Den fjärde och sista delen i Pärs påskserie,
den för påskdagen, blir ett samarbete med
författaren Ylva Eggehorn. Det lär dröja
minst två år innan verket är klart.
Alla påskdelarna ryms inom samma
tonvärld, säger Pär, men orkestreringen
skiljer sig åt. Sångsviten för skärtorsdagen,
som blev klar 2005, skrevs för orgel och
solosång kompletterat med recitation och
har gjorts många gånger. Del två, ett lång-

framförs i Hortlax kyrka i långfredagsgudstjänsten kl 11. Det är andra gången
som Hortlax kyrkokör framför Leijons tonsättning. Körens ledare Christiane Rödder
Steiner sitter vid orgelpallen.

I Dubois tappning

En mer okänd tonsättning av de sju orden,
också den för kör, är gjord av fransmannen
Théodore Dubois (1837–1924).
Jesu sju ord på korset av Théodore
Dubois framförs i S:ta Birgittas kapell i
Göteborg kl 18 på långfredagen. Verket
framförs av Carl Johans Vokalensemble,
solisterna Marie Fagerberg Zembachs,
Markus Liljedahl, Björn Larsson samt organisten Per Walfridsson under ledning av
Rolf-Åke Fält.
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En ensemble ur Oscar Ungdomskör övar på Judassånger. Vid pianot Pär Olofsson.

fredagsoratorium för stor kör, cello och solist, har framförts två
gånger. Dessa två innehåller enbart texter från Bibeln, sammanställda av Pär själv.
I år ska alla tre styckena framföras i Oscarskyrkan på sina respektive dagar. Judassånger får avsluta med en aning av hopp.
– Jag vill förmedla förlåtelsen och hoppet, domen är inte vår,
den är Guds. Vi har alltför lätt att ta Guds plats, säger Elisabeth
Öberg Hansén som vill kalla slutet av verket för hoppfullt öppet.
– Ingen har facit vad som sker efter vår död. Vi har vår tro,
vårt hopp och vår tillit till löftet om uppståndelsen, men den fulla
kunskapen har vi inte. Funderingar kring hur mötet med Jesus blir
efter vår död är här i livet som en gåtfull spegelbild.

Foto: Anna Selander

Balingsta pastorat söker

Kyrkomusiker 60%
Balingsta är ett pastorat med sex församlingar strax
utanför Uppsala. Vi söker en kyrkomusiker då en av våra
nuvarande kyrkomusiker går i pension.
För mer information om vårt pastorat se:
https://svenskakyrkan.se/balingsta
Frågor om tjänsten besvaras av
Kyrkoherde Johan Lautmann tel 070-978 98 00 eller
Kyrkomusiker Eleonora Melkersson 073-837 23 00

Ekumenisk vandring
i Olofström

Fackligt ombud
Lennart Ericsson: 0270-42 65 11

I Olofström i västra Blekinge blir det en ekumenisk påskmanifestation på påskafton. Manifestationen inleds klockan 10 med en korsvandring med stort kors mellan ortens kyrkor. Därefter blir det
sång på torget med en lovsångsgrupp från Pingstkyrkan, bibel- och
småkorsutdelning och kaffe.
Påskmanifestationen görs nu för andra året i rad.
I Olofström finns ett väl fungerande ekumeniskt arbete mellan
Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan och Serbisk ortodoxa kyrkan, berättar kyrkoherden i Jämshögs församling, Anders
Blixt.
– Detta är ett påtagligt sätt att visa det.

Tillträde i november eller efter överenskommelse.
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Tillgång till bil och körkort behövs för tjänsten.
Provspelning tillämpas.
Sista ansökningsdag 20 april.
Ställ din ansökan till
Balingsta pastorat Böksta 54, 755 91 Uppsala
eller per mail till
balingsta.pastorat@svenskakyrkan.se
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Det är vanligt att det serveras
frukost efter påskottan.

Ottan startar utanför
mörklagd kyrka
Påskottan har aldrig fått något stort
genomslag i Svenska kyrkan. Men i
bland annat Edsbergskyrkan i Sollentuna bjuder man in till ”den naturliga” påskottan.

Enligt en undersökning 2002 hade mindre
än en tiondel av alla församlingar i Svenska
kyrkan påskotta*. I ungefär hälften av dem
firades nattvard.
Om julottorna har en förkärlek för

På påskdagens morgon upptäcker
kvinnorna som kommer till Jesus grav
att den är tom. Jesus har uppstått
från de döda!
Påskdagens glädjebud om Jesus
uppståndelse firas antingen vid midnattsmässa på natten till påskdagen,
eller på påskdagens morgon/förmiddag. I början av 2000-talet hade
omkring en tredjedel av Svenska
kyrkans församlingar en gudstjänst
på påsknatten.*
Altaret kläs åter och pyntas med
påskliljor och ljus. I inledningen ropar
prästen ”Kristus är uppstånden!”,
varpå församlingen svarar ”ja, han är
sannerligen uppstånden!”.
Vid denna gudstjänst tänds ett
stort påskljus som en symbol för den
uppståndne. Ljuset brinner i varje
gudstjänst fram till Kristi himmelsfärds dag.
I vissa, främst större, församlingar
finns under påskdagens gudstjänster inslaget förnyelse av doplöften.
Denna sed tycks bli vanligare*.
* Källa: LUKA 27 om Kyrklig sed 2002,
Göran Gustafsson, Lunds universitets
Kyrkohistoriska Arkiv)

klockslaget 7 drar sig påskottebesökarna
lite längre. Klockan 8 är den gängse tiden.
Men i Edsbergskyrkan i Sollentuna är
man ute redan klockan 7. Där är påskottan
en tradition sedan 2008. Kjell Dellert, då ny
präst i församlingen, tog med sig den från
sin hemförsamling, Järfälla. (Där har man
däremot inte påskotta längre.)

Artikel i DN
Edsbergskyrkans påskotta fick god draghjälp det första året.
– Då hade Dagens Nyheter varit här och
gjort en artikel. Den hade rubriken ”Kyrkan
lockar med påskotta och sillfrukost”, säger
Kjell Dellert och skrattar.
De senaste åren har 25-30 personer
kommit till påskottan, något färre än till en
vanlig högmässa i kyrkan. I år lär det bli lite
fler, tror Kjell, för nu är delar av kyrkokören
med och sjunger. Så har det inte varit varje
år. Däremot har påskottan inletts på samma
Edsbergskyrkan.

Foto: Helene Holmström

Din kompletta nothanDel

www.wessmans.com

Noter direkt till din skrivare från Wessmans Musikförlag
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sätt alla år. På ett mörklagt kyrktorg utanför
kyrksalen, med kyrkporten stängd.
– Kyrkvärden delar ut ljus till alla, jag
läser påskevangeliet inifrån kyrkan – fortfarande med porten stängd – och sen
kommer jag ut och tänder varje ljus. Varje
gång säger jag ”Kristus är uppstånden” och
varje person svarar ”ja, han är sannerligen
uppstånden”.
Därefter går församlingen in i kyrkan,
kyrkvärden tänder ljusen och kyrkomusikern börjar spela till Vad ljus över griften.

Upptäcktes på morgonen
Så småningom blir det nattvard och ottan
avslutas med pslamen Dina händer är fulla av blommor och utdelning av påskliljor.
Därefter följer den av DN uppsnappade
sillfrukosten.
– De flesta som går i ottan brukar
stanna, säger Kjell. Det blir en fin gemenskap.
Kjell menar att det är det naturliga att ha
otta på påskdagen, mer naturligt än på juldagen. Det var ju på morgonen kvinnorna
upptäckte att graven var tom.
– Det känns verkligen speciellt att ha
den här påskottan.

Edbergskyrkan just före påskottan.
Foto: Kjell Dellert

Här firas påskottor
Göteborgs stift

Lunds stift

Visby stift

Ljungsarps kyrka, Tranemo, kl 8.

Rörums kyrka, Simrishamn, kl 9.

Guldrupe kyrka kl 8. Körmedverkan:
VP-kören. Påskfrukost efteråt.

Härnösands stift
Vemdalens kyrka kl 8.
Högsjö kyrka kl 8. Körmedverkan:
Högsjö-Hemsökören. Påskfrukost efteråt.
Underåkers kyrka kl 9.

Linköpings stift
Gravkapellet Väderstad kl 8. Därefter påskfrukost i församlingshemmet och påskvandring i kyrkan för hela familjen.

Luleå stift
Tärna kyrka. Samling på minneslunden
kl 7:30, otta i kyrkan kl 8. Frukost i församlingshemmet efteråt.
Kalvträsks kyrka kl 8. Påskfrukost efteråt.
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Mölle kapell. Trumpet från tornet kl 7:40,
påskotta kl 8.

Skara stift
Vesene kyrka, Herrljunga, kl 6.30.

Stockholms stift
Edsbergskyrkan, Sollentuna, kl 7. Körmedverkan: Edsbergs Kyrkokör. Påskfrukost
efteråt.

Strängnäs stift
Lerbo kyrka utanför Katrineholm kl 8. Körmedverkan: Lerbokören. Påskfrukost efteråt.

Uppsala stift

Västerås stift

Först ut!

Barkarö kyrka utanför Västerås kl 5.
Påskfrukost i prästgården efteråt.
Brukskyrkan, Köping, kl 8.
Skultuna kyrka kl 8.
Västerås domkyrka kl 8. Körmedverkan:
Västerås domkyrkas ungdomskör, Voces
Mariae och Mariakören. Påskfrukost på
Kyrkbacksgården.

Växjö stift
Ljungby kyrka, Ljungbyholm, kl 8. Körmedverkan: Ljungbykören. Påskfrukost i sockenstugan efteråt.

Harbo kyrka kl 8. Påskfrukost efteråt.
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Påsk – påskdagen

Alla åldrar i Vists påskkör
Många reser bort och det kan vara
svårt att få ihop den ordinarie kören
i påsk. Därför dyker det här och var
upp särskilda påskkörer. I vissa fall
ingår sångare som reser till.
– Vi har de senaste åren gjort en påskkör
av dem som finns hemma från alla församlingens körer, berättar Jeanette Ståhlkvist i
Vist församling i östgötska Sturefors.
Det finns två barnkörer, en tjejkör, en
damkör och en blandad kör med totalt ett
80-tal sångare. Omkring 30 brukar vara
med i påskkören som sjunger på påskdagsmässan klockan 11, säger Jeanette
Ståhlkvist.
– Vi blandar repertoar så vi sjunger en
del var för sig men det mesta gemensamt.
Stor fokus också på psalmerna så att alla
körsångare, stor som liten, är väl förberedda. De vuxna har ansvar för stämsång i
psalmerna.
Även på långfredagen sjunger i Vist ett
hopplock av körsångare, från damkören
och kyrkokören samt några andra sångare.

– Barnen tycker det är så roligt när vuxenkören tar i där bakom dem.
Stadigt tre gånger om året sjunger barn
och vuxna tillsammans i Vårdnäs kyrka,
förutom på påskdagen även på 1 advent
och i en julkonsert på 3 advent.

Hemvändare i Mjölkudden
I Mjölkudden i Luleå får alla som vill vara
med i påskkören, liksom i julkören. Stommen är sångare från två körer. Körledaren
Ida Bo-Sturesdotter Eriksson ska nu ha sin
första påskdagsgudstjänst i Mjölkudden.

– På julaftonsnatten hade jag en julkör
och det var ett mycket bra koncept med
många hemvändare och andra som ville
vara med, förutom många av mina vanliga
körsångare.
Ida Bo-Sturesdotter-Eriksson tycker att
gestaltningen av den stora glädjen på påskdagen kan bli lite krystad.
– I år vill jag därför pröva att hålla det
till en innerlig, men ändå stark, tacksamhet
över det under som sker i och med att Jesus
dör och uppstår för oss.

Roligt med vuxna bakom
I den andra församlingen i samma pastorat, Vårdnäs, är det också en alla åldrar-kör
som sjunger på påskdagen. Just nu finns
i församlingen en barnkör – varur några
ibland blir en egen tjejkör – en kyrkokör
och en vokalensemble.
Av de totalt cirka 60 sångarna tror
körledaren Anne Gustavsson-Jarl att drygt
hälften kommer med i påskdagsmässan.
Barnen sjunger något eget och så sjunger
alla några sånger tillsammans.

KÖRBELYSNING

Diskret körbelysning understryker
upplevelsen av körens framträdande.
Smal pelare med inbyggda sladdar,
hjul och spotlights.

Sparta System AB
Tel 0523-22517

www.spartasystem.se
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Påsk – annandag påsk

Annandagen
är barnfamiljernas
påskgudstjänst
I Älmhult i södra Småland är det alltid familjegudstjänst med barnkör
på Annandag påsk. Påskhelgens
mest välbesökta gudstjänst har den
blivit på senare år.
I Mia Anderssons två barnkörer sjunger
omkring 70 barn. Barnkören för 4–7-åringar och Unga röster för 8–12-åringar. En
gång i månaden sjunger varje kör i gudstjänsten, ibland båda tillsammans. Ett av
dessa tillfällen är på annandag påsk, och så
har det varit i många år.
Egentligen är familjegudstjänsten på
annandagen inte större än någon annan
familjegudstjänst under året, menar Mia
Andersson. Det är alltid mycket folk i kyrkan på familjegudstjänsterna. Fast lite extra
festligt är det ändå på påsken, med påskliljeutdelning och påskbakelse efteråt.
– Det brukar vara rulltårta med grädde
och så är det väl persikohalva, så det ser ut
som ett ägg.
För i Älmhult är annandagen inte så
mycket annandag, utan en andra påskdag.
Det är liv och glädje och traditionella påskpsalmer. Det är barnfamiljernas påskgudstjänst, som Mia uttrycker det.

barnkörerna hjälp av en tjej från ungdomskören Jubilatekören, vilket betyder mycket
både för henne och för barnen.
– Hon är en fin förebild.

Annandag påsk

Annandag påsk firas till minne av
Jesus möten med sina lärjungar efter
uppståndelsen.
En av annandagens evangelieberättelser handlar om när två av Jesu
s
lärjungar är på väg mot Emmaus
och
en okänd man slår följe med dem
. Så
småningom inser de att det är Jesu
s.
Därför heter annandagens gudstjänst ofta Emmausgudstjänst. Mån
ga
kyrkor ordnar pilgrimsvandringar,
kallade Emmausvandringar, denna dag.
Körsång är ovanligt i Svenska kyrkan på annandag påsk, men det
finns
undantag som synes här intill.

I Älmhult är det alltid familjegudstjänst med barnkörsång på annandag påsk. Bilden är från
2014.
Foto: Mia Andersson

Tid för de yngsta
Tiden är något ovanlig, klockan 14.
– Tidigare hade vi 16, men de yngsta
barnen är fyra år och de är ganska trötta då,
så vi ändrade till 14, förklarar Mia. Och så
är det lagom med kyrkfika klockan tre.
I Mias körer – hon leder även en ungdomskör – är det kördisciplin, berättar hon.
Är du med på övningarna är du också med
på söndagarna.
– Det vet de från början. De har förstått
att alla blir lidande om de inte kommer. Jag
är extremt noga med planeringen så att de
vet i väldigt god tid när de ska sjunga.
En viss jargong tillåter hon sig när disciplinen svajar något bland ungdomarna:
– Jag brukar köra med dem och säga
”jag får se om jag kommer på söndag, om
jag inte har något annat roligare för mig”.
Mia leder ensam sina körer, men har i
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Påsk – annandag påsk

S:t Nikolai Gospelkör utanför Martin Luthers kyrka i Halmstad, där de ska sjunga påskgospel på annandagen.

Foto: Michaela Ulfsparre

Annandagen är gospeldag
I Halmstad är det gospel som gäller
på annandag påsk. Påskgospel och
julgospel är årets stora begivenheter för S:t Nikolai Gospelkör.
Körens egen kyrka är under renovering så
i år är Martin Luthers kyrka värd för Påskgospel på annandagens kväll. Det är ett av
skälen till att det i år inte blir något extra
tema – akustiken tål inte så mycket komp.
– I år ska vi ha påsk som tema, säger
körens ledare Per Henrik Johansson, tillika
organist i S:t Nikolai kyrka.
Han tycks ganska nöjd med detta. De
två senaste årens teman har nämligen krävt
en hel del huvudbry. Men de har lockat
många nya besökare, kyrkan har till skillnad från tidigare år varit helt fullsatt.
För två år sedan var temat Elvis Presley.
– Det var ganska lätt, vi tog fram de
religiösa låtarna. Det blev sju Presley och
sju andra.

Passar till påsk
I fjol var det lockande temat Michael Jackson.
– Det kom från körsångarna, inte från
mig, och jag fick en väldig huvudvärk…
Det finns några låtar med existentiella frågor, men uppriktigt sagt var det svårt.
Fem Jackson fick det begränsas till,
varav en blev avplockad sin text.
Att hitta gospellåtar till påsk är annars
lätt, menar Per Henrik.
– Gospel har ju mycket Kristuscentrerade texter och de passar väldigt bra till
påsk. Så där använder vi mycket ”riktig”
gospel.
Till jul är det lite knepigare, då blir det
en del ”vanliga” jullåtar som gospelanpassas.
Per Henrik har lett S:t Nikolai Gospel-
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kör i 17 år. Det var hans företrädare Stefan
Wikrén som startade påsk- och julgospeltraditionen. Kören har ett 50-tal sångare.
Förutom de två stora konserterna brukar
det bli en kvällsmässa och ett par sjungningar i högmässan per termin.

Viktigt med a cappella
Per Henrik är mån om att kören ibland
sjunger a cappella, då blir det mer åt negro
spiritual-hållet.
– Man blir lite van vid kompet och det
är faktiskt skadligt, det är lätt att tonbildningen blir sämre, säger han.
I gospel är det många soloinsatser, och
det finns många solister i kören. Dessutom

är det några av körsångarna som gärna
leder kören, så i vissa låtar kliver Per Henrik åt sidan. När kören sjunger i högmässan
och Per Henrik själv spelar till är det extra
behändigt.
I konserterna är en präst alltid med och
läser text, håller en kortare betraktelse,
leder Fader Vår och läser Välsignelsen.
Påskgospelkonserten håller på ungefär en
timme, med reservation för viss improvisationstid.
– Det är ledaren som styr. Det är olika
delar i låtarna och det är bara en del som
kan komma x antal gånger. Även om det ser
improviserat ut är det väldigt uppgjort.

Projektkör passar småbarnsföräldrar
I S:t Matteus kyrka i Skövde saknades en kyrkokör. Nu bildas en
projektkör inför varje påsk och jul.
Påskkören sjunger i annandagens
Emmausmässa.
– Allting startade med att jag saknade en
kyrkokör i S:t Matteus kyrka och då kom
idén med att starta en projektkör till 1 advent 2014, berättar kyrkomusiker Brita Söderberg. Jag satte upp en lapp på kyrkans
anslagstavla med texten ”Du som vill vara
med och sjunga i kör på 1 advent, skriv upp
ditt namn på listan”.
Resultatet blev en fyrstämmig blandad
kör, 27 personer totalt. Kören ville sjunga
mer, så under 2015 sjöng de både vid påsk
och jul, och nu är det dags för en fjärde

omgång. Projektkören övar tre söndagar
efter mässan under vintern och sedan är
det dags för medverkan i gudstjänsten. I det
här fallet annandagens Emmausmässa.
– Vi börjar varje övning med att alla
hälsar i hand på varandra, säger Brita Söderberg. Detta för att vi snabbt ska lära känna
varandra. Vi ska ju sjunga tillsammans!
Denna gång är sångarna 21 till antalet.
Ett fåtal sjunger i en kyrkokör, några är
vana sångare men har inte möjlighet att
vara med i en kör som övar varje vecka,
andra vill prova att sjunga i kör.
– De flesta sjunger inte annars i kör
utan detta är ett koncept som passar dem i
vardagen med småbarn och mycket andra
aktiviteter. Det har blivit ett väldigt lyckat
koncept och är jätteroligt.
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Kyrkoåret – Påsk

del 2 av 6

Påsktiden – 40 dagar av livsbekräftelse
Fakta påsktiden
Påsktiden omfattar tiden från Påskdagen till Pingstdagen. Den liturgiska
färgen är vit. Det betyder att det är
fest i kyrkan.
Påskdagen infaller första söndagen
efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Fyrtio dagar efter påsk
kommer Kristi Himmelsfärdsdag och
tio dagar därefter pingst, som betyder
femtionde på grekiska.
Ordet påsk kommer från hebreiskans
pesach och betyder att passera, på
engelska Passover. Det syftar på berättelsen om att Israels folk i Egypten
skulle stryka blod på dörrposterna för
att den förstfödde sonen inte skulle
dödas utan ”Förgöraren” passera förbi
huset (2 Mos 12:23).

När påskljuset tänds och kyrkan lyses upp
på påsknattsmässan och psalmen Vad ljus
över griften sjungs har påsktiden börjat.
Tillsammans med julen är påsken kyrkans stora högtid och det är fest och glädje.
Glädjen som ängeln bar bud om till herdarna den första julnatten blir nu bekräftad. Den har övervunnit sorgen och livet
har segrat över döden. De glada och kraftfulla psalmerna, sångerna och musiken ger
också uttryck för detta.
Den kristna påsken har sin grund i
den judiska påsken som firas till minne
av Israels folks uttåg ur Egypten. Jesus
firade påsken i Jerusalem som alla andra.
Mose lag påbjuder att de tre stora judiska
högtiderna, påsk, pingst (veckofesten) och
lövhyddohögtiden skulle firas i Jerusalem i
templet så länge det fanns.

Firar uppståndelsen varje vecka
Jesus var där med sina lärjungar och åt
påskmåltiden tillsammans med dem. Bröt
brödet och delade vinet och uppmanade
dem att göra detsamma för att minnas honom.
Jesus korsfästes och dog på fredagen
innan sabbaten bröt in. När den var över,
på den första veckodagen, gick några kvinnor till graven för att smörja hans kropp.
Det är då de finner att kroppen är borta
och de får höra att Jesus har uppstått och
lever. Själva grunden i det som blir kristendomen och kyrkan. Söndagen, den första
veckodagen, blir sedan kristendomens
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Påskliljornas gula trumpeter uttrycker glädje och är klassiska tillsammans med björkris på altaret
under påsknatten, påskdagen och
annandag påsk. De följande söndagarna i påsktiden kan påskliljorna
ersättas av tulpaner eller andra små
vårblommor. Björkris kan ersättas av till exempel körsbärskvistar.
Videkissar är underbara att sticka
ner här och var. Många kyrkor kan
från påsk, om den infaller sent, vara
självförsörjande på blommor.
helg- och vilodag för att varje vecka fira
Jesu uppståndelse.
Påskljuset som det ofta finns ett A och
ett O, ett kors och aktuellt årtal på, är symbolen för den uppståndne Kristus, som sa
att han var den förste och siste, A och O,
och är världens ljus som övervunnit dödens
mörker. Från påskljuset tänds sedan under
året dopljuset som alla får när de döps. Så
tydliggörs kopplingen mellan Kristi död
och uppståndelse och dopet.

Visar sig för lärjungarna
Påsktidens söndagar handlar om hur den
uppståndne Jesus visar sig på olika sätt för
lärjungarna och vem Jesus är. De fyrtio dagarna från påsk till Kristi himmelsfärdsdag
är en tid av bekräftelse på att Jesus lever.
Därefter kommer en period på tio dagar
som en förberedelsetid för lärjungarna inför det uppdrag de skulle få att gå ut och
göra alla folk till lärjungar, döpa och undervisa dem. Jesus uppmanade dem att
vara kvar i Jerusalem och vänta på att något
skulle hända.
Det är när det är dags för nästa stora
helg, pingsten eller veckofesten som den
kallas inom judendomen, som det händer.
Massor med folk är i Jerusalem eftersom
även denna helg skulle firas där.
Den Hjälpare, Anden, som Jesus utlovat,
ges nu åt lärjungarna under stor uppståndelse och alla hör dem tala på sitt eget
språk.
Så blir Pingstdagen Kyrkans födelsedag och berättelsen om Jesus går ut över
gränserna i världen med lärjungarna som
budbärare.
Kyrkoåret fortsätter sedan med vad det
innebär för den som tar emot evangeliet
om Jesus och vill följa honom i sitt eget liv.

Förslag till körrepertoar
i påsktid
av Sabina Nilsson
Barnkör och vuxna, enstämmigt, enkel
Daniela Nyström: Påskcalypso ur
Glädjens dag. Piano. (Wessmans
52627341)
SA, medel
Arr Hal H Hopson: En jubeldag.
Piano. (Gehrmans, Sensus körmusik
nr 222)
SAB eller SSA eller melodi, understämma (ad lib) och diskant (ad lib),
enkel
Spiritual/arr Gunnar Andréasson:
En ängel välte stenen bort. Piano.
(Gehrmans, Sensus körmusik nr 375)
SAB, något svårare
Mats Åkerlund: Herren är min herde.
A cappella. (Gehrmans, Sensus körmusik nr 752)
SATB, medel
Hans Nyberg: Under över alla under.
Piano. (Wessmans 65005)
SATB, något svårare
Harald Fryklöf: Påsksång. A cappella.
(Cantorgi 1003)

Jan-Olof Johansson
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Psalmjakten nr 2 2016
Halleluja! Nu är det snart påsk och det lär
sjungas ett och annat halleluja i våra kyrkor.
Det blir också temat i vår psalmjakt denna
gång. Tre notexempel som alla innehåller
ordet ”halleluja”. Alla tre är påskpsalmer.
Notexempel nr 1:
Ledtråd 1: Vilket nummer har psalmen?
Lite hjälp: Detta är en av två psalmer i vår
psalmbok som Bedrich Janacek gjort musiken till.
Notexempel nr 2:
Ledtråd 2: Vilket nummer har psalmen?
Lite hjälp här också: Detta är en av två
påskpsalmer i vår psalmbok med text av
Olov Hartman.
Notexempel nr 3:
Ledtråd 3: Vilket nummer har psalmen?
Okej, lite hjälp här också: Detta är en av två

Jan Rudérus

Notexempel 1

b
&bb

gräns - lös

Notexempel 2

&b

œ

œ

b

œ

˙

kär - lek. Hal - le

-
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Hal

-

Notexempel 3

#
& #

œ œ

œ

och

˙

œ œ

av - grun - den

le

˙

˙

bä - var.

påskpsalmer i vår psalmbok som har text
av Frans Mikael Franzén.
Så till matematiken: Ledtråd 1 + Ledtråd
2 – Ledtråd 3 = numret på en psalm. Sva-

-

˙

lu

œ

lu

œ œ ˙

Hal - le - lu

Œ

˙.

-

ja.

œ
-

-

˙

ja.

˙.

ja!

ret på denna psalmrebus kommer när det
är dags att fira pingst, så det är alltså en
pingstpsalm vi är ute efter. Vi vill veta psalmens namn och nummer och dessutom
vad textförfattaren heter i förnamn!

Skriv ditt svar på ett vykort och skicka till Körjournalen, Filipsbol 104, 741 95 Knivsta eller i mejl till kj@sjungikyrkan.nu senast 18 april. Vinnaren
får Nationella Ungdomskörens cd Pärlor. Vinnaren och svaret presenteras i nästa nummer av Körjournalen.

Svar psalmjakt nr 1 2016
Notexempel 1: Psalmen 137 Den kärlek du
till världen bar. Exemplet är hämtat från
vers 1.
Notexempel 2: Psalmen 18 Allena Gud i
himmelrik, vers 1

Lösningen: 137 – 1 + 18 = 154.
Dina händer är fulla av blommor.
Både musiken och originaltexten är skrivna
av Marcello Giombini från Assisi i Italien.
Vinnare av psalmjakten blev denna gång
Torsten Solén i Svärdsjö, som får ett exemplar av boken Psalmernas väg, band 1.
Grattis!

Psalm 154, Dina händer
är fulla av blommor
Under 1960-talet fann en ny generation
alltmer sin identitet uttryckt genom popoch rockmusik. Samtidigt pågick i Italien
en förnyelse av kyrkans ungdomsarbete
och försök att hitta nya former för detta.
I denna nyskapandets atmosfär komponerade Marcello Giombini en beat-mässa.
Mässan hade namnet ”Missa Iuventutis” och hölls den 28 april 1966 i Rom.
För musiken svarade tre italienska band.
Mässan spelades in och sändes senare i radio. Den väckte stor uppmärksamhet såväl
i Italien som utomlands.
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Nya mässor skrevs av
både Giombini och andra.
I mässan Camminiamo
nella speranza (Vi vandrar
i hoppet) som Giombini
skrev 1970 finns hans text
och musik till Le tue mani
son piene di fiori (Dina
händer är fulla av blommor). Denna och andra nya
sånger distribuerades av Pro
Civitate Christiana, med säte
i Assissi, där Giombini verkade. Pro Civitate representerades vid KFUM:s världsförbunds seminarium på
Ljungskile folkhögskola
sommaren 1970, där sången
Le tue mani introducerades på
svensk mark.
Lars Åke Lundberg var en av deltagarna i seminariet. Han hade vid ett
tidigare besök i Assissi sett texten och
presenterade nu en första översättning,
som senare bearbetades och publicerades
1972 i sångsamlingen Mera Tillsammans.
Psalmen fick – med någon justering – ingå
i psalmboken 1986.
Texten andas något friskt och lekfullt,
fritt från traditionellt allvarstyngda reflektioner över påskens mysterium. I en kommentar till texten tar Lundberg fasta på
detta drag:

”Händer fulla av blommor – ögon som
skrattar och en mun som sjunger sånger –
sådant tillhör leken.” Leken står i kontrast
mot det stelnade allvar som förvandlar
evangeliet till sten och börda. ”Den sortens allvar behöver avslöjas och utmanas”,
skriver han. Lek och allvar är egentligen
inte varandras motsatser utan står båda ”på
livets sida mot döden”.

Ur boken Psalmernas väg, kommentarer till
text och musik i Den svenska psalmboken,
band 1, Per Olof Nisser, Inger Selander,
Hans Bernskiöld, Wessmans Musikförlag
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Hallå där

I körsvängen

Sofia Söderberg,
dirigent och konstnärlig ledare för
Svanholm Singers
och Malmö Live
Vokalensemble,
som har tagit initiativ till Earth Choir
2016.

Skapade musik och ljus på Alnön
Det var lördagen den 30 januari och 38
barn från Medelpad samladespå Alnön för
en heldag med körsång. De yngsta var 10
och de äldsta 15.
Förbundsdirigent Lars Lind stod för
uppsjungningen och sedan fick barnen
öva på sånger valda av körledarna. Både
enstämmiga sånger och flerstämmiga arr.
Så småningom träffade barnen Alnö

församlings barnkörkaplan Maria Ålander.
Där fick de lära känna varandra och samtidigt lära sig om kristen tro. Stunden med
Maria avslutades med att barnen fick skapa
sina egna ljus inför Kyndelsmässodagen.
Efter lunch och ytterligare körövning
var det dags att som avslutning sjunga för
föräldrarna i en konsert.

Många östgötar vill sjunga med
Sing-a-long-konserter har blivit ett framgångsrikt koncept i Linköpings stift. Den
första arrangerade Linköpings stifts kyrkosångsförbund i Linköping i oktober 2014,
den senaste i Norrköping nu i januari. Till
den första konserten tog Kyrkosångsförbundet fram ett häfte, vilket även har varit
utlånat till Söderköping och Mjölby.
Under den drygt en och en halv timme
långa konserten i Hedvigs kyrka i Norrköping sjöngs alla nio stycken i häftet, däribland Ave verum corpus, Hallelujakören ur
Messias och Gabriellas sång, samt ytterligare några sånger valda för dagen.
Omkring 110 körsångare från ett antal
körer i stiftet hade övat in repertoaren i

förväg och ytterligare 350 personer kom till
kyrkan, många för att sjunga med.
Förbundsdirigenterna Reine Eriksson
och Carolina Fröberg dirigerade, ibland
var för sig och ibland tillsammans men åt
varsitt håll. Andra bejublade insatser gjorde
solisten Matilda Grün och presentatören,
stiftsmusiker Karin Wall-Källming, som
även lärde ut dans till en sydafrikansk
gospel.
Fler sing-a-long-konserter är planerade.
I Mjölby ska det sjungas med den 8 maj och
även under stiftsfesten i Vadstena i september ska det bli sing-a-long.
Text och foto: Marita Sköldberg

Vad är Earth Choir?
– Earth Choir 2016
är ett konsertkoncept vars mål är att
samla körer över
hela världen för att sjunga för klimatet och
miljön. Det som binder samman konserterna
är nio poetiska texter som läses under konserten (Moder jord, havet, jorden, grödorna,
djuren, vattnet, skogen, himlen, Moder jord
igen). Texterna skrivs på svenska och en
professionell översättning görs till engelska.
Från 1 april och under resten av 2016 kan
körer genomföra sina konserter.
Vem kan vara med?
– Alla som har en kör kan vara med, en av
huvudtankarna i konceptet är att det ska
vara öppet för körer på alla nivåer och från
alla länder.
Vad är gemensamt och vad skiljer konserterna åt?
– Gemensamt är att texterna reciteras under
konserterna och att Earth Choir 2016:s
logotyp används till program och affischer.
Och att varje kör som medverkar anmäler
sig till oss så att vi kan annonsera konserten
på vår hemsida. I övrigt väljer körerna själva
vilken musik de framför. Det innebär att
konserterna kommer att skilja sig mycket åt.
Förutom att skapa medvetenhet kring vårt
behov av en levande planet vill vi uppmärksamma sångskatter och kulturarv från olika
länder.
Vilka är ni som står bakom konceptet?
– Jag har kommit med idén och initiativet,
och till min stora glädje fick jag fort med mig
Tiina Meri, författare och journalist som har
skrivit texterna, Jutta Falkengren som är
grafisk formgivare och har skapat vår logga
och Catherine Wollter Bogefors som är projektledare.
Är det många som visat intresse för att vara
med?
– Hittills har vi fått kontakt med körer från
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland,
Tyskland, Serbien, Turkiet, Filippinerna, Argentina, Paraguay, Senegal och Australien
som vill vara med. Vi hoppas på fler!
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Kulturstipendium
att söka
Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom områdena litteratur, musik, film,
bildkonst och teater. Kulturstipendierna
ska uppmuntra till nyskapande arbeten
om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan
kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan
sökas av konstnärer inom alla konstformer eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med
kulturarbetare.
I år är projekt som har med barn och
unga att göra eller som anknyter till Reformationsåret 2017 prioriterade. Ansökningstiden pågår mellan 15 mars och 15 maj.
Beslutet om stipendierna offentliggörs
under kyrkomötets andra session i höst.
Förra året gick stipendiet inom musik
till organisten Joakim Andersson, Gävle
för kyrkoperaprojektet Johannes uppenbarelse.

Projektpengar
att söka
Körcentrum Syd söker körer för två olika
projekt. I det ena söks körer som vill engagera en gästdirigent för ett konsertprojekt
hösten 2016 eller våren 2017. Körens ordinarie dirigent ska arbeta tillsammans med
gästdirigenten. Kören måste vara en ideell
förening för att bidraget på mellan 10 000
och 30 000 kronor ska kunna betalas ut.
Det andra projektet handlar om att
samarbeta med kompositörer för att
beställa ny körmusik. Stycket ska komma
till i dialog med kören som ska uruppföra
det i samband med Lund Contemporary
festival för nutida musik 4–5 februari
2017. Stycket ska vara skrivet för kör
a cappella och ha en maximal tid på 5
minuter. Möjlighet finns att verken ges ut i
samarbete med musikförlag.
För båda projekten gäller att kören själv
ska ha valt ut och kontaktat en dirigent
eller kompositör, och själv sköter all projektadministration. Körer med sydsvensk
anknytning prioriteras i urvalet. Ansökan
ska vara inskickad senast 4 april.
Förra året fick fyra körer projektbidrag
för kompositionsprojekt och en för gästdirigentprojekt.
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Naturmusik på ungdomskörhelg
Sista helgen i februari samlades ett drygt
20-tal ungdomar och ledare till ett körläger
på Flämslätts Stifts- & kursgård i Lerdala. Lägret är en blandning av mycket sång,
mässor, tid för stillhet och andrum och
även en del fritid för att bara umgås och ha
trevligt tillsammans.
En annorlunda övning som ungdomarna fick göra gick ut på att ”komponera” musik i naturen. Gamla utbrända
marschaller blev ett rytminstrument och
det visade sig att det gick att spela på både
gungor och klätterställningar och lövprassel blev ett härligt bakgrundsljud. Alla
ungdomar inklusive ledare verkade trivas
gott på lägret och Flämslätt serverade som
vanligt utsökt mat och fika.
Lägret, som vänder sig till ungdomar
från 12 år och uppåt, anordnas av Svenska
Kyrkans Unga i Skara Stift med stöd av
Skara Stifts Kyrkosångsförbund. Ledare för
kursen var Magnus Trönnberg, musikkonsulent på Skara Stift, och körlegendaren
Gunnar Eriksson, numera professor emeritus i körsång vid Göteborgs Musikhögskola
och även ledamot av Kungliga Musikaliska
Akademien.
Som ungdomsledare fanns även Sanna
Andersson på plats. Hon åtog sig uppdraget såsom demokratiskt invald represen-

Kördeltagarna letar musik utomhus.

tant i distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans
Unga i Skara Stift, som hon själv presenterade sig. På plats fanns även några medföljande körledare.
Lägret avslutades på söndag eftermiddag med en härlig musikgudstjänst där
sångerna man lärt in under kursen framfördes och dit föräldrar och närstående var
inbjudna. Detta blev en härlig avslutning
på en fin helg!
Text och foto: Gunilla Jacobsson

Anci Hjulström hade
en workshop under fjolårets Körkraft och återkommer även i år.

Försommarfestival igen
Sveriges Körförbund arrangerar för andra
året försommarfestivalen Körkraft. Festivalen äger rum 27–29 maj på Skeppsholmen
i Stockholm och innehåller workshops och
konserter. Bland annat finns det möjlighet
att prova på gregoriansk sång, bulgarisk
damkör, svensk folkmusik och dirigering.
I samarbete med Sveriges Kyrkosångsförbund anordnas också en workshop i konceptet Anti-aging för rösten.

Festivalen invigs med en gospelkonsert,
avslutas med konsert med Gustav Sjökvists
kammarkör, och så blir det körmaraton
samt fyra gånger allsång med Kjell Lönnå
och Anders Jalkéus.
Sista dag för anmälan är 15 maj, men
det är först till kvarn som gäller för de olika
programpunkterna.
Foto: Mia Malmstedt
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Vad är på gång i ditt delförbund?

Uppsala stifts
kyrkosångsförbund
4–6 juni Körhelg på Stiftsgården i Undersvik
med Anders Nyberg och Jennifer Ferguson
”Sång som försonar”
20–21 augusti Koristkurs på Undersvik.
Medverkande: Karin Ingebäck, Barbro
Björklund, Marie-Louise Nilsson, Mia Oldeberg-Huusko.
Info: Mia Oldeberg-Huusko, maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund
16 april African Madonna framförs i Lambohov kl 17
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift
(Kurser och mötesplatser)
Info arrangemang: Stiftsmusiker Karin
Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
16 april Årsmöte i Domkyrkoforum Lund, kl
15.15. Årsmötet sker i samband med barnkördagen i samarbete med Lunds stift
Info: Irene Jönsson,
irene8jonsson@gmail.com
www.fkl.se

23–24 april Barnkörläger i Boden
7–8 juni Körledarkurs del 2, Skellefteå
Info: ordf Siv Larsson,
sivlarsson66@gmail.com
www.luleanorra.sjungikyrkan.nu
www.facebook.com/sjungmedlunk

Hallands
kyrkosångsförbund

Gotlands Körförbund

16 april Hallandsfest med ombudsmöte,
Martin Luthers kyrka, Halmstad
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
www.halland.sjungikyrkan.nu

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

23 april Förbundskördag
25–31 juli Ljungskilekursen, dirigent- och
röstvårdskurs för körsångare och körledare,
på Ljungskile folkhögskola
Info: Gunilla Jacobsson
Gunilla.Jacobsson@slu.se
www.skara.sjungikyrkan.nu

19 mars, 3 sep, 1 okt Obligatoriska körövningar inför Faurés Requiem, Västra
Frölunda
17–19 juni Koristkurs på Billströmska folkhögskolan
27 okt, 10 nov Extra körövningar inför
Faurés Requiem, Västra Frölunda
12 nov Gabriel Fauré: Requiem mm i Västra
Frölunda kyrka, avslutas med konsert kl 18
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com
www.goteborgnorra.sjungikyrkan.nu

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund

Skara stifts
kyrkosångsförbund

16–17 april Barnkörläger i Sjöbo, Borås
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
www.sjuharad.sjungikyrkan.nu

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund
Info: Staffi Lontos, ordf,
staffi.lontos@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund
9 april Barnkördag i Sala, 6–12 år + kör för
medföljande vuxna. Ledare Anna Kjellin
16 april Barnkördag i Rättvik, i övrigt som
ovan
Info: Anna Kjellin:
anna.kjellin@svenskakyrkan.se,
Agneta Sonnebo,
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Växjö stifts
kyrkosångsförbund
23 april Barnkördag i Kalmar
19–22 juni Barnkörläger på Tallnäs
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
www.vaxjo.sjungikyrkan.nu
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Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

17 och 24 sep Kördagar i stiften med förberedelse inför stiftskyrkosångshögtid
8 okt Stiftskyrkosångshögtid, Åmål
Info: Anders Göranzon,
Anders.Goranzon2@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift
23 april kl 10–16 Barnkördag i Skönsmons
kyrka med improvisationstrion Trio X. ’’Solen
strålar ned på dig’’ musik Magnus Brage,
texter Karin Andersens och Lennart Hellsing.
Från 6 år. Sista anmälningsdag 15 april till
Marie Ottosson 076 -677 62 78,
marie.ottosson@svenskakyrkan.se
Info: Ann-Kristin Färnström,
Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delförbund

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund
10 april Extra kördag i Skellefteå, Umeå och
i inlandet
20–22 maj Kyrkosångshögtid i Vilhelmina.
LUSK firar 90 år
7–8 juni Körledarkurs del 2, Skellefteå
Info: Ewa Miller,
ewa.maria.miller@gmail.com
www.luleasodra.sjungikyrkan.nu

Info: Anne Dungner Hjellström,
anne.dungner@svenskakyrkan.se
gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund
8 april Körledardag med John Høybye,
Högalids församlingssal
9 april Kördag för pojkar, Katarina församlingssal
17 april Årsmöte, Oscars församlingssal
Info: Carina Olofson,
carina.olofson@svenskakyrkan.se
www.stockholm.sjungikyrkan.nu

Svenska kyrkans
Gosskörförening
26–29 maj Gosskörfestival på stiftsgården i
Rättvik. Under festivalen erbjuds fortbildning
med seminarier kring gosskör samt möjlighet till auskultation.
Info: Margareta Raab,
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts

Laurentius Petri
Sällskapet för svenskt
gudstjänstliv
1–2 april Gregorianskt dygn i Vadstena.
Info: Mattias Lindström,
mattias@lindstrom.be
www.sjungikyrkan.nu, i menyn Delförbund

Svenska Schützsällskapet
22–24 april Schützhelg i Uddevalla under
musikalisk ledning av organisten Birgitta
Brodén. Uddevalla kammarkör medverkar
Info: Ann-Cristine Lundquist,
anncristine.lundquist@gmail.com
www.svenskaschuetz.se

Psalto – Kristna Dansgemenskapen i Sverige
Info: Gunnel-Maria Palmqvist,
gunnelmariapalmqvist@gmail.com
www.psalto.se
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Förbundsinfo

Pedagoger
redo för
uppdrag!

Sveriges Kyrkosångsförbund
www.sjungikyrkan.nu
Redaktör och projektledare
Marita Sköldberg, 070-212 21 66
info@sjungikyrkan.nu
Förbundskamrer
Sofia Wahlstedt, 072-727 12 12
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Nationell körpedagog
Birgitta Rosenquist Brorson, 070-651 41 88
brb@sjungikyrkan.nu
Förbundsordförande
Jan-Olof Johansson
jano.johans@gmail.com

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT UTVECKLA SIN RÖST

Styrelseordförande
Peter Lundborg, 070-644 68 87
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Anti-aging för rösten

Bankgironummer
880-0617

Nu kan du eller din kör anlita en Anti-aging
pedagog. Du kan läsa mer om dem och deras
kompetens på sensus.se/antiaging. Anti-aging för
rösten sker i samarbete mellan Sveriges
Kyrkosångsförbund och Sensus studieförbund.

Organisationsnummer
873201-0569

Ungdomskörfestival
i Växjö
6–8 maj samlas ungdomskörsångare från
hela landet till Ungdomskörfestival i Växjö.
Kören sjunger offentligt på stan kl 11.45 lördag
7 maj, i Växjö domkyrka i en musikgudstjänst
klockan 18 samma dag och i högmässan den
8 maj klockan 11. Dessutom ger Nationella
Ungdomskören en konsert på fredagskvällen
kl 19.30.

sång lika
F ör många är
je!
med livsgläd

Riksfest för unga röster
i Bromma
Riksfest för unga röster arrangeras 15–16
oktober i samarbete med Västerleds församling i Bromma. S:ta Birgitta kyrka är
platsen för festen som välkomnar barnkörsångare från 9 år. Repertoaren innehåller
bland annat stycken ur Benjamin Brittens
A Ceremony of Carols.

Nordiskt kyrkomusiksymposium med NUK
Den 8–11 september äger Nordiskt kyrkomusiksymposium rum i Göteborg. Bland
många andra medverkar Nationella Ungdomskören, som ger en konsert på fredagen
den 9 september kl 21. Mer information och
hela programmet finns på www.nks2016.se.

Dirigent- och körledarkurser
Malmö 8–14 augusti 2016
Nytt spår:

Att leda folkmusikkör
med Johanna Thür, organist
i Haga församling i Göteborg
Fler kurser: Dirigering A–C, barnkör, gospelkör, ungdomskör
Mer information och anmälningsblankett på
www.sjungikyrkan.nu. Sista anmälningsdag 15 april.
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Foto: Johannes Söderberg, SVT

Dubbel påsk i Motala
I Motala kyrka firas påsken två
gånger i år. Där spelades nämligen
SVT:s påskgudstjänster in i mitten
av februari.
– Vi spelade in påskdagsgudstjänsten söndag klockan 11, vi ville ha det som en
vanlig mässa. Varje söndag är en påskdag
egentligen, säger Anneli Eriksson, kyrkomusiker i Motala församling och ansvarig
för musiken under tv-gudstjänsterna.
– Men det var märkligt, vi hade precis
gått in i fastan.
Under påskhelgen blir det i stort sett
en repris av de inspelade tv-gudstjänsterna, fast utan avbrott för en och annan
omtagning och med mindre musik och
människor på påskdagen.
– För påskdagen gjorde vi en hopslagning. Motala församlings alla körer och
präster var med. I vanliga fall är det gudstjänst i alla distrikt på påskdagen, säger
Anneli Eriksson.
Eftersom tv-gudstjänsten på påskdagen
är hela 75 minuter lång blir det mycket
musik. Alla församlingens åtta körer
sjunger tillsammans i bland annat Hans
Nybergs Herren Kristus lever, barnkörerna

sjunger Karin Runows Säg har ni hört och
vuxenkörerna sjunger som postludium
Liten påskkantat av Maria Löfberg.
– Det är inte så ofta vi gör gemensamma
projekt, det var roligt. Det blir ett engagemang från körsångarna och de får se hur
andra körer och körledare jobbar.
Långfredagens gudstjänst, som spelades
in på lördagen vid tiden för kyrkans ordinarie musikandakt, är som sig bör betydligt
mer stillsam. Motala kyrkas motettkör
sjunger koraler från Bachs Johannespassionen och Anneli Eriksson tillsammans med
kollegan Fredrik Alf sjunger första och sista
satsen ur Pergolesis Stabat Mater.

Psalmerna ackompanjeras av
cello.
– I vanliga fall
har vi helt a cappella på
långfredagen, men det blir
lite mer intressant på tv med
ett instrument.
Marita Sköldberg

Gudstjänsterna i SVT 2 sänds:
Långfredagen kl 10.05–11.05,
påskdagen kl 10.05–11.20

Pop i radions påskdagsmässa
Påskgudstjänsterna i Sveriges Radio direktsänds i år från Lundby församling i
Göteborg. I långfredagens gudstjänst från
Brämaregårdens kyrka består de musikaliska inslagen av Anna Svensdotters
flöjtspel.
På påskdagen blir det festlig högmässa
från Lundby nya kyrka. Då medver-

kar Lundbykören tillsammans med en
komp-ensemble av bland andra föräldrar
från kyrkans rytmikgrupper. Kören ska
sjunga Vårens första dag av Laleh, Ingen
Soldat av Lars Winnerbäck och Du är snart
där av Håkan Hellström. Psalmer som Vad
ljus över griften kommer att få nya kläder
med orientaliska tongångar.

